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आपल्या सवाांच्या – हो अगदी 
प्रत्येकाच्याच - काही ना काही 
कहाण्या असतात.  

ही अशीच एक कहाणी आहे, एका 
हडकुळ्या आणण मजेदार नाव 
असलेल्या मुलाची. हा मुलगा पुढे 
जाऊन अमेररकेच्या इततहासाचा 
एक महत्त्वाचा भाग बनला.  

तुम्ही त्याच्याबद्दल ऐकलेच असेल. 
त्याचे नाव आहे, बराक ओबामा. 
तो अमेररकेचा चौव्वेचाळीसावा 
अध्यक्ष बनला.   



बराक ओबामा याांचा जन्म  

4 ऑगस्ट 1961 रोजी हवाई येथे 
झाला. त्या काळी कृष्णवणीय 
आणण गोरे लोक याांना समान हक्क 
असावेत, हे काही लोकाांना अमान्य 
होते. बराकने अशा ववचाराांमध्ये 
बदल घडवून आणला. 
 

बराकची आई गौरवणीय 
होती. ती कॅन्सस शहरातून 
आली होती. बराकचे वडील 
कृष्णवणीय होते. ते 
केतनयातून आले होते. बराक 
हे नाव त्याांच्या वडडलाांच्या 
नावावरून पडले.  



बराक दोन वर्ाांचा होता तेव्हा 
त्याचे वडील दरू तनघून गेले. 
बराक आणण त्याची आई हे त्याचे 
आजोबा गॅ्रम््स आणण आजी टूट 
याांच्यासोबत राहू लागले.. 

बराक आपल्या आईकडून जुन्या 
गोष्टी ऐकत असे. त्यातून तो 
आपल्या वडडलाांची काल्पतनक 
छबी बनवत असे.    



हवाई हे बराकसारख्या छोट्या 
मुलासाठी एक अद्भतु द्वठकाण होते. 
बराक समुद्रककनारी खेळत असे. त्याला 
तेथील भाताची कँडी आणण पोई नावाचे 
खाद्य खूप आवडत असे.   

तो गॅ्रम््ससोबत किरायला जात 
असे. वेगवेगळ्या प्राांतात 
किरल्यामुळे त्याला वेगवेगळ्या 
वणाांचे लोक द्वदसले.  



1967 साली बराकच्या आईने पुन्हा 
लग्न केले. मग बराक आईसोबत 
इांडोनेशशयाला गेला. बराकचे ते  
द्वदवस साहसी होते. बराकच्या  
घरामागे झाडाांवर एक वानर लटकताना  
द्वदसे. जवळच्या तलावात मगरीची  
दोन वपल्ले पोहताना द्वदसत. बराक 
आणण त्याचे शमत्र िुटबॉल खेळत 
आणण रातककड ेपकडत. बराकला 
खेळायला माया ही छोटी बहीणसुद्धा 
शमळाली.  



पण काही द:ुखद गोष्टीही होत्या. 
माशसके वाचताना त्याला त्यात 
त्याच्यासारखे कोणी द्वदसत नसे. 
शाळेतही कोणी त्याच्यासारखे 
नव्हते. बराकला आपण वेगळे 
आहोत, असे वाटू लागले. या 
सगळ्याांमध्ये आपण कुठे बसतो, 
असे वाटून तो गोंधळत असे.  

बराकला सभोवती अनेक आजारी 
आणण भुकेले लोक द्वदसत.  
बराकच्या आईने काही लोकाांची 
मदत केली. पण ती सवाांचीच 
मदत करू शकत नव्हती.  



बराकची आई शशक्षणाला खूप महत्त्व 
देत असे. बराकला घरी वाचण्यासाठी 
ती पुस्तके आणण माशसके आणत 
असे. ती बराकला दर द्वदवशी सकाळी 
अभ्यासासाठी लवकर जागे करत 
असे. कधीकधी बराक तक्रारीचा सूर 
काढे. पण आईचे मन तो मोडत नसे.  

तन:पक्षपातीपणा, प्रामाणणकपणा आणण 
मेहनत यावर बराकच्या आईची श्रद्धा 
होती. बराकलाही ततने ही मूल्ये 
शशकवली. सवव माणसे आतून 
एकसारखीच कनवाळू असतात, हे ततने 
बराकच्या मनावर ठसवले.  



वयाच्या दहाव्या वर्ी बराकला 
हवाईच्या एका शाळेत शशकण्यासाठी 
शशष्यवतृ्ती शमळाली. ततथे तो गॅ्रम््स 
आणण टूटसोबत राहू लागला. 
पुढच्याच वर्ी त्याची आई आणण 
मायाही ततथे राहायला आले.   

बराक हुशार होता, पण पररपूणव नव्हता. 
तो कधी उदास असे तर कधी खूप 
रागवत असे. आपण कसे आहोत, हा 
त्याच्या डोक्यातील गोंधळ काही कमी 
झाला नव्हता.  



त्यावर्ी उन्हाळ्याच्या द्वदवसाांत 
बराकचे वडील त्याला भेटायला 
आले. त्याांनी बराकला एक 
बास्केटबॉल द्वदला. मग बराक 
दररोज बास्केटबॉल खेळू लागला. 
टूट त्याला यासाठी प्रोत्साहन देत 
असे.   

हायस्कूलमध्ये बराक बास्केटबॉल 
सांघात सहभागी झाला. सांघातील 
खेळाडुांसोबत एका समान ध्येयासाठी 
खेळण्याचे शशक्षण त्याला शमळाले. 
यामुळे बराकच्या डोक्यातील गोंधळ 
हळूहळू कमी झाला.   



बराक कॉलेजमध्ये जाऊ 
लागला. या काळात तो 
सांग्रहालयाांना भेटी देऊ लागला, 
त्याने अनेक व्याख्याने ऐकली, 
तो भरपूर पायी किरला, त्याने 
खूप चचांतन केले. त्याला 
इांडोनेशशयातील गरीब लोक 
आठवत. देशातील गरीबीबाबत 
आईची मते आठवत.  

 

काही वर्ाांपूवी वेगवेगळ्या वणाांचे 
लोक सोबतीने शाळेत जाऊ शकत 
नसत, ते एकाच नळाचे पाणी वपऊ 
शकत नसत. कृष्णवणीयाांना 
मतदानाचा हक्क नव्हता. ही 
असमानता बदलण्यासाठी सांघर्व 
करणाऱ्या लोकाांकडून बराकला पे्ररणा 
शमळत गेली. 



कॉलेजचे शशक्षण सांपल्यावर लगेच 
बराक याांना शशकागो शहरात 
नोकरी शमळाली. मतदार म्हणून 
नोंदणी करण्यासाठी त्याांनी लोकाांना 
मदत केली. मुलाांना शाळेच्या 
वेळेनांतर गुांतवून ठेवण्यासाठी 
ववववध उपक्रम त्याांनी सुरू केले. 
अनेक लोकाांना त्याांनी नोकऱ्या 
शमळवून द्वदल्या. जसजसे ते 
लोकाांना मदत करत गेले तसतसे 
त्याांना स्वत:ची ओळख पटत गेली. 
ते एकदा म्हणाले, “माझी कहाणी 
अमेररकेच्या मोठ्या कहाणीत कुठे 
बसत,े याचा शोध मला लागला.” 



बराक याांना  पक्षपाती कायद्याांना 
आव्हान द्यायचे होते. म्हणून, 
त्याांनी कायद्याचा अभ्यास सुरू 
केला. उन्हाळ्याच्या द्वदवसाांत त्याांची 
भेट एक हुशार तरूण वकील 
शमशेल द्वहच्याशी झाली. बराक 
आणण शमशेल याांनी लग्न केले. 
 

त्याांना दोन मुली झाल्या, मॅशलया  
आणण साशा. 



सरकार लोकाांना अचधक चाांगल्या 
सुखसुववधा देऊ शकते, असे बराकना 
नेहमी वाटत असे. म्हणून, ते राज्याच्या 
वररष्ठ कायदेमांडळाचे सदस्य बनले. 
2004 साली ते देशाच्या वररष्ठ 
कायदेमांडळाची तनवडणूक जजांकले. 
उन्हाळी अचधवेशनात त्याांनी एक 
भार्णही द्वदले.  

भार्णात त्याांनी आपल्या आईने 
शशकवलेल्या मूल्याांचा उल्लेख केला. 
“सगळे अमेररकन एकसमान आहेत आणण 
सवाांना समान हक्क आहेत,” असे ते 
म्हणाले, “आपण काळे अमेररकन, गोरे 
अमेररकन, लॅद्वटन अमेररकन ककां वा 
आशशयाई अमेररकन नसून िक्त अमेररकन 
आहोत.” 



बराक याांच्या शबदाांनी लोकाांच्या मनात आशेचा 
ककरण जागवला. तेव्हा अमेररका युद्धाच्या छायेत 
वावरत होती. लोकाांना नोकऱ्याांची गरज होती, 
आरोग्यसुववधाांची गरज होती. 
बराक याांचे भार्ण ऐकून ‘लवकरच अमेररकेत 
बदलाचे वारे वाहतील, अमेररका अचधक प्रगती 
करेल’ असे लोकाांना वाटू लागले. साहजजकच, 
बराक याांनी अध्यक्षपदाची तनवडणूक  
लढवावी, असा आग्रह लोकाांनी केला.   



यापूवी कधी एक आकिकी 
अमेररकन व्यक्ती 
अमेररकेच्या अध्यक्षपदी 
तनवडून आली नव्हती. 
अमेररकन लोक आकिकी 
अमेररकन व्यडक्तला मत 
देणार नाहीत, असेच 
बहुतेकाांना वाटत असे. 
पण बराक लोकाांना 
चाांगले ओळखत होते. 
10 िेब्रुवारी 2007 रोजी 
त्याांनी अध्यक्षपदाची 
तनवडणूक लढवत 
असल्याचे जाहीर केले.   



मद्वहनोंमद्वहने किरून बराक याांनी सांपूणव 
अमेररका वप ांजून काढली. शमळूनशमसळून 
काम करायचे, अमेररकेत बदल घडवून 
आणायचा याांववर्यी ते लोकाांशी बोलत.  

अमेररकन लोक शमळून जग अचधक सुांदर 

कसे बनवू शकतात, या कामात मुलांसुद्धा 
मदत करू शकतात याांववर्यी ते बोलत. 
“आपण प्रत्येकजण स्वत:च्या स्व्नाांचा 
शोध घेण्यास स्वतांत्र आहोत. पण 
आपल्याला एका सामातयक ध्येयासाठीही 
काम केले पाद्वहजे”, असे ते म्हणत.   



बराक याांच्या योजना ऐकून लोक 
उत्साहीत होत. लवकरच, प्रत्येक राज्यात 
बराक याांचे स्वयांसेवक तयार झाले. ते 
ओबामा याांच्या नावे केक ववकत, 
मेजवान्या आयोजजत करत आणण प्रचार 
करत.   

त्याांनी जागोजागी बराक याांची 
छायाचचत्रे चचकटवली, लोकाांमध्ये 
पत्रके वाटली, घरोघरी जाऊन लोकाांना 
बराक याांनाच मत देण्याचे आवाहन 
केले.    



अखेरीस, तनवडणुकीचा द्वदवस 
उजाडला. देशभरातील लोक 
मतदानासाठी घराबाहेर पडले. वदृ्ध, 
तरूण, ववववध वणाांचे असे सुमारे 
तेरा कोटीांपेक्षा जास्त लोक याांत 
होते.   

मतदानाच्या लाांबचलाांब राांगाांमध्ये 
लोक ववनातक्रार उभे राद्वहले. काही 
दरू राहाणाऱ्या लोकाांनी आपली मते 
टपालाने पाठवली. काही लोकाांनी 
प्रथमच मतदान केले. आपले मत 
देऊन ते अमेररकेच्या कहाणीचा एक 
द्वहस्सा बनले.  



मतमोजणी झाल्यावर बराक 
ववजयी झाल्याचे घोर्ीत 
करण्यात आले. सुमारे 6.7 

कोटी लोकाांनी बराक ओबामा 
याांना मत द्वदले होते. यापूवी 
कोणत्याही अध्यक्षाला एवढी 
मते शमळाली नव्हती.   



गल्लोगल्ली लोक जल्लोर् करू 
लागले. हालेमपासून हवाईपयांत 
आणण कॅन्ससपासून केतनयापयांत 
लोक नाचू लागले, आनांदाने 
एकमेकाांना शमठ्या मारू लागले.  

अनेकाांच्या डोळ्याांत आनांदाचे अशू्र 
तरळले. “अमेररका हा असा देश 
आहे जजथे काहीही होऊ शकतां!” 
ओबामा म्हणाले.   



    बराक योग्य तेच बोलले.  

20 जानेवारी 2009 रोजी बराक 
ओबामा अमेररकेचे पद्वहले 
कृष्णवणीय अध्यक्ष बनले. 
एक लाखापेक्षा जास्त लोक 

वॉशशांग्टन डी.सी. येथे हा सोहळा 
पाहाण्यास आले. काही लाख 
लोकाांनी हा सोहळा 
टेशलजव्हजनवर पाद्वहला.  



जगभरात सवव वणाांच्या, वांशाांच्या 
लोकाांनी नव्या अध्यक्षाांचे भार्ण 
ऐकले. त्याांच्या आईने 
शशकवलेल्या मुल्याांबाबत लोकाांनी 
ऐकले. शमळून काम करणे आणण 
परस्पराांना सहकायव करणे यावर 
बराक बोलले. “आपल्या देशाचा 
अचधक चाांगला इततहास 
रचण्याची वेळ आली आहे,” असे 
म्हणून त्याांनी अमेररकेच्या 
कहाणीचा एक नवा अध्याय सुरू 
केला.   

ही कहाणी अद्याप पूणव झाली 
नाही. खरांतर, ती आता कुठे सुरू 
झाली आहे. 



तुम्ही या अमेररकेच्या कहाणीत 
कुठे बसता? तुम्ही तुमच्या 
आसपासच्या लोकाांना ककां वा 
जवळच्या शाळेला मदत करू 
शकता. मोठे होऊन तुम्हीसुद्धा 
अध्यक्ष बनू शकता. सगळां काही 
शक्य आहे. पुढे काय होणार, हे 
िक्त तुमच्यावरच अवलांबून आहे.  

समाप्त 


